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Nr. 4 350/19.04.2022 

 

H O T Ă R Â R E 

privind Procedura suplimentară de evaluare a respectării eticii academice  
în lucrările științifice ale autorilor din afara comunității UBB  

 
 

Având în vedere articolele 10 și 110 din Carta UBB, 
Luând în considerare articolele 1 și 2 din Codul de etică și deontologie profesională 

al UBB, 
Ținând seama de principiile academice fundamentale promovate de UBB și vocația 

etică a UBB ca instituție de prestigiu angajată în dezvoltarea și practicarea 
valorilor academice, inclusiv în spațiul public, 

Consiliul de Administrație al Universității Babeș - Bolyai din Cluj - Napoca, în urma 
votului electronic din data de 19 aprilie 2022, 

 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
 

Se aprobă Procedura suplimentară de evaluare a respectării eticii academice în lucrările 
științifice ale autorilor din afara comunității UBB, conform anexei. 
 
 

RECTOR, 
Prof. univ. dr. Daniel DAVID 
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Anexă la HCA nr. 4 350/19.04.2022 

 

Procedura suplimentară de evaluare a respectării eticii academice  
în lucrările științifice ale autorilor din afara comunității UBB  

  

Pornind de la articolele 10 și 110 din Carta UBB și de la articolele 1 și 2 din Codul de 
etică și deontologie profesională al UBB – mai ales de la principiile academice 
fundamentale promovate de UBB și vocația etică a UBB ca instituție de prestigiu angajată 
în dezvoltarea și practicarea valorilor academice, inclusiv în spațiul public –, Consiliul de 
Administrație al UBB adoptă prezenta Procedură suplimentară de evaluare a respectării eticii 
academice în lucrările științifice ale autorilor din afara comunității UBB: 

1. Titularul/titularii dreptului de proprietate intelectuală (autor/coautor) poate/pot adresa 
Comisiei de Etică a UBB solicitarea unei analize privind respectarea eticii academice în 
realizarea unei lucrări științifice proprii. 

2.     Comisia de Etică stabilește aspectele din cele solicitate asupra cărora se poate pronunța 
(care se regăsesc în normele academice de etică și deontologie) și va anunța solicitantul 
despre cele asupra cărora care nu se poate pronunța. 

3.    În cazul în care solicitantul își menține în continuare solicitările admisibile, Comisia de 
Etică numește o Comisie formată din minimum trei experți în domeniu (din UBB, de la 
nivel național și/sau internațional) care le analizează. 

4. Comisia de Etică a UBB, pe baza Raportului Comisiei de experți, formulează răspunsul 
către solicitant, acesta fiind singurul în măsură să decidă dacă îl aduce la cunoștința altor 
persoane sau instituții. UBB va oferi însă informațiile necesare dacă sunt solicitate în baza 
legii accesului la informații publice. 

5. Evaluarea făcută în baza acestei proceduri este suportată de către solicitant, prin plata 
unei taxe ce va fi propusă de Comisia de Etică a UBB, avizată de Consiliul de Administrație 
și aprobată de Senatul UBB. Prin aceeași hotărâre se vor reglementa și eventualele condiții 
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detaliate pentru reduceri ale taxei sau gratuități. Până la aprobarea taxei, unele analize care 
implică o responsabilitate socială relevantă pot să fie făcute și gratuit de Comisia de Etică, 
în baza unei motivații explicite a Comisiei aprobată de către Rectorul UBB. 

6. Prezenta Procedură intră în vigoare la data aprobării ei de către Consiliul de 
Administrație al UBB. 


